
          

 

Taquigrafia 

Fls. _______ 
________ 

 

  

 
Fls. _______ 
_________ 

 

  

SEGUNDA CÂMARA − SESSÃO: 22/4/10 

PROCESSO Nº 750033 – PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 

RELATOR:  AUDITOR HAMILTON COELHO 

PROCURADOR PRESENTE À SESSÃO: CLÁUDIO TERRÃO  

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

 

AUDITOR HAMILTON COELHO:  

PROCESSO Nº: 750.033 

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS 

NEVES 

RESPONSÁVEL: WALACE VENTURA ANDRADE (Prefeito 

Municipal à época) 

EXERCÍCIO: 2007 

I – RELATÓRIO 

Cuidam os autos da Prestação de Contas de responsabilidade do Sr. Walace 

Ventura Andrade, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves, exercício de 

2007. 

O órgão técnico, em seu exame de fls. 04/25, constatou irregularidades, 

ensejando abertura de vista ao gestor que, citado, fl. 32, não se manifestou. 

O Ministério Público de Contas pronunciou-se, fl. 35, pela emissão de parecer 

prévio rejeitando as contas. 

É o relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Antes de tudo, é oportuno destacar que a presente análise foi realizada à luz da 

Resolução TC n.º 04/09, e com base nas informações prestadas pela 

Administração Municipal. 
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À vista da ausência de apresentação de defesa pelo interessado, permanecem as 

impropriedades quanto aos créditos adicionais abertos desprovidos de 

autorização legal, contrariando, portanto, o disposto no art. 42 da Lei 

n.º 4.320/64. Ora, o orçamento aprovado pela Lei Municipal n.º 2973/06, além 

de estimar a receita e fixar as despesas em R$167.728.617,40, limitou em 5%, 

R$8.386.430,87, a possibilidade de abertura de créditos suplementares.  

Todavia, percebo que não houve alteração no montante orçado, pois a 

suplementação de R$44.363.315,65 ocorreu por anulação de dotação e a 

autorização de créditos especiais, no valor de R$2.117.909,68, equivalente a 

91,02% de R$2.326.757,23, não foi considerada, já que não poderia ser 

previamente prevista na lei de orçamento, haja vista que, pela sua natureza, 

reclama lei específica, sendo eles, os créditos especiais, um mini-orçamento.   

Não obstante, em que pese os créditos autorizados montarem em 

R$167.728.617,40 e as despesas empenhadas perfazerem R$147.784.705,16, 

verifiquei, no Balanço Orçamentário, a execução de 91,02% dos créditos 

especiais abertos sem autorização legislativa específica, já que a sua inclusão 

na lei orçamentária anual afronta o disposto no art. 165, § 8º, da Constituição 

da República, por constituir disposição estranha à previsão da receita e à 

fixação da despesa, pois, as únicas ressalvas anômalas permitidas no Magno 

Texto da República são os créditos suplementares e a contratação de operações 

de crédito. 

Quanto ao repasse à Câmara Municipal, extrapolando em R$290.287,94 o 

limite fixado no inciso II do art. 29-A da Constituição da República, poderá 

constituir crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, nos termos do art. 

29-A, § 2º, I, da referida Constituição, razão pela qual o fato deverá ser 

examinado pelo Órgão Ministerial de Contas. 

A ausência de aplicação de R$2.751.569,52, 14,25% dos recursos recebidos do 

FUNDEB, ultrapassou o limite de 5% previsto no § 2º do art. 21 da Lei n.º 

11.494/07, não tendo sido apurado saldo na conta Bancos, fl. 10, matéria não 

examinável nesta peça opinativa. 
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Finalmente, no que se refere aos índices constitucionais, a unidade técnica 

apontou o cumprimento do mínimo exigido para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino (26,97%), aos serviços públicos de saúde 

(25,84%), bem como em relação aos limites de despesa com pessoal (49,55%). 

III – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, considerando a abertura de créditos suplementares, por 

anulação de dotação, no valor de R$44.363.315,65, e a execução de créditos 

especiais de R$2.117.909,68, sem autorização legislativa, contrariando o 

disposto no art. 42 da Lei n.º 4.320/64, aliado ao repasse à Câmara Municipal, 

no valor de R$290.287,94, acima do limite constitucionalmente permitido, 

proponho, com base no inciso III do art. 240, regimental, a emissão de parecer 

prévio rejeitando as contas de responsabilidade do Prefeito Walace Ventura 

Andrade, do Município de Ribeirão das Neves, exercício de 2007. 

Realço que deixei de examinar nestes autos a execução dos recursos do 

FUNDEB, cabendo a Secretaria da Segunda Câmara disponibilizar ao órgão 

técnico as impropriedades detectadas, para subsídios e planejamento das 

auditorias e inspeções, conforme o comando inserto no § 1º do artigo 1º da 

Ordem de Serviço n.º 07/10. 

 

CONSELHEIRO ELMO BRAZ: 

  Acolho a proposta de voto do Auditor Relator. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO: 

  Sr. Presidente, também entendo ser extremamente grave a realização 

de créditos especiais sem autorização legislativa, no valor de R$ 2.117.909,68, como 

destacou o eminente Relator, porque, na verdade, isso funciona como um orçamento 

à parte. Sendo assim, acolho integralmente a proposta de voto do Auditor Relator. 
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CONSELHEIRO PRESIDENTE EDUARDO CARONE COSTA: 

  Acolho a proposta de voto do Auditor Relator. 

  ACOLHIDA A PROPOSTA DE VOTO DO AUDITOR RELATOR, POR 

UNANIMIDADE. 

 

 


